
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

לניהול מערכות בריאותהמחלקה   
 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 3 :נקודות זכות

 "ףתש: שנה אקדמית

 אביב: סמסטר

 3: שעות

 עברית: שפת הוראה

 בניהול מערכות בריאות שני: תואר

לסטודנטים לתואר חובה קורס : איפיון הקורס

 .א שנהשני, 

 ניהול מערכות בריאות :מחלקה אחראית

 אין: קדם דרישות

 0-100 מפתח הציונים:

 

 ד"ר יעקב דרייהר,: שם המרצה

MD MPH PhD 

  פרטי קשר

 08-6400590: טלפון במשרד

 jacod@bgu.ac.il: דוא"ל

בתיאום מראש, הנהלת המרכז  :שעות קבלה

 הרפואי סורוקה 

 

הקורס אושר על ידי ועדת : אישור הקורס

  הוראה פקולטית 

 23.11.19: עדכון אחרון

 

קורס מבוא לתואר שני המציג עקרונות בסיסיים בתחום בטיחות המטופל, איכות  תיאור הקורס:

הטיפול וניהול סיכונים. הקורס מאפשר להבין כיצד להתמודד עם אירוע חריג או טעות בטיפול, כיצד 

 לבצע פרויקטים לשיפור איכות ומהם העקרונות המשפטיים בתחום ניהול סיכונים ברפואה. 

המטופל וניהול סיכונים. במסגרת  בטיחות, איכותשיפור  בתחום בסיסי להקנות ידע :מטרות הקורס

הקורס יידונו סוגיות מרכזיות בבטיחות המטופל, ינותחו אירועים חריגים לדוגמה ויינתנו כלים 

ולתחקור אירועים  continuous quality improvementמתודולוגיים לביצוע עבודת איכות בשיטת 

  חריגים. 

 

 :יידע , הסטודנטסיום הקורס בהצלחה עם

 סיבות שורש לאירוע חריגלהצביע על .1

 FMEAשיטת , כולל ניתוח סיכוניםהכיר שיטות פרואקטיביות בל.2

 מוצעת תוכנית התערבותעבור מדדים ויעדים  לבחור.3

 נתוני איכות המוצגים בטבלה או בגרף להסביר.4

זיהומים, טעויות בתרופות, בטיחות עיקריים בבטיחות המטופל כגון מניעת לתאר מושגים .5

 מטופל-המטופל בחדר הניתוח, תקשורת בצוות, תקשורת מטפל

רשלנות, בטיחות המטופל וניהול סיכונים כגון הקשורים למשפטיים מושגים  להגדיר.6

  , צעדים משמעתיים הסכמה מדעת, חוק זכויות החולה
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 עמודים. מעבר בחינה.  5-10הגשת עבודה בהיקף של  מטלות הקורס:

בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש להגשת עבודה בנושא פרוייקט שיפור איכות  הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 . שעות עבודה( 10-)כ שתכלול סקירת ספרות קצרה, תכנון איסוף נתוני בסיס, מדדים ויעדים

 הקורס/ מבנה הקורסתוכן 

ספרות רלוונטית נושא שיעור
*

 קבוצה א' 

 'ימי ו

 קבוצה ב'

 ימי ג'

מושגי יסוד באיכות  .1

 ובטיחות המטופל

IOM, 2000; IOM, 2001 

Hughes, 2008. Chapters 1-4 

Jha, 2008 

13/3/20 17/3/20 

הגורם האנושי ומורכבות  .2

, תופעת "הקורבן המערכת

 השני"

 2016צוקרמן, 

Hughes, 2008. Chapter 5 

Vincent, 2012 

Vincent & Amalberti, 2016 

20/3/20 23/3/20 

אירועים חריגים, טעויות  . 3

וכמעט טעויות, ניתוח 

סיבות שורש ולמידה 

 מטעויות

 2013בן שושן וגולדפרב, 

Hughes, 2008. Chapter 35 

27/3/20 31/3/20 

 IHI website: FMEA ניתוח סיכונים פרואקטיבי  .4

McLaughlin & Kaluzny, 2006. pp. 223-225 

3/4/20 21/4/20 

 5/5/20 24/4/20 ; 2011; דרייהר, 2010כהן,  מדידת איכות .5

היבטים מתודולוגיים  .6

 בשיפור איכות 

The Health Foundation, 2015 

The Health Foundation, 2016 

 51-58. עמ' 2004פייגין וחב', 

Hughes, 2008. Chapter 44 

1/5/20 2/4/19 

היבטים משפטיים של  .7

 חלק א' – ניהול סיכונים

 12/5/20 8/5/20 191-206, 117-148  . עמ'2004פייגין וחב', 

היבטים משפטיים של  .8

 חלק ב' – ניהול סיכונים

 

 אקרדיטציה

 149-190. עמ' 2004פייגין וחב', 

 467-487, עמ' 2010בן נון וחב' 

  

 

 ISQua, 2015; 2011בר רצון, 

 15/5/20 19/5/20 

 IOM, 2006; Pillow, 2007. pp. 21-32,56-63 בטיחות הטיפול התרופתי .9

 321-346. עמ' 2004פייגין וחב', 

22/5/20 26/5/20 

   תקשורת בין מטפלים

 

Haynes, 2009; WHO, 2016 

 261-296. עמ' 2004פייגין וחב', 

Pillow, 2007. pp. 127-131 

Hughes, 2008. Chapter 36 

Hughes, 2004. Chapters 32-34 

 Holmes, 2015; Pillow, 2007. pp. 15-19  מניעת זיהומים  .10

 347-372. עמ' 2004פייגין וחב', 

5/6/20 2/6/20 

11. 

 

 המטופל במרכז 

  

 2016אגף השירות, 

 2018מרכז המידע והמחקר,  –הכנסת 

Leape, 2009 

Pillow, 2007. pp. 75-93, 107-119 

The Health Foundation, 2014 

Betancourt, 2005 

12/6/20 9/6/20 

רפואה מבוססת ראיות  .12

 ככלי לקידום איכות

היבטים כלכליים בקידום 

איכות, שימוש מושכל 

 choosingבמשאבים, 

wisely 

2010נצר,   

Ovretveit, 2009 

ABIM, 2017 

Cassel & Guest, 2012 

19/6/19 16/6/20 

 23/6/19 26/6/19  שיעור חזרה למבחן 13

 

 רשימת קריאה )רשות(*:

(. תורת השירות וחווית המטופל במערכת הבריאות בישראל. משרד 2016אגף השירות, מינהל איכות, שירות ובטיחות )

 הבריאות. מצוי בכתובת
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https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog_Service_Theory.pdf 

 

 (. מערכת הבריאות בישראל2010בן נון ג', ברלוביץ י', שני מ' )

 

 (. מתודולוגיה ללמידה ארגונית מאירועים חריגים )תחקיר(. משרד הבריאות. מצוי בכתובת2013גולדפרב נ' ) בן שושן ד',

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/DEBRIEFING.pdf 

 

 .340-345: עמ' 150אקרדיטציה של בתי חולים: ניסיון שירותי בריאות כללית. הרפואה  (.2011בר רצון ע', וחב' )

 

 .141-147: עמ' 150(. מקורות למדדי איכות בארץ ובעולם. הרפואה 2011דרייהר י', וחב' )

 

והתאמה תרבותית במערכת הבריאות: יישום חוזר מנכ"ל משרד  (. הנגשה לשונית 2018מרכז המידע והמחקר ) –הכנסת 

 . מצוי בכתובת7/11הבריאות 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/0f25e8a6-877a-e711-80d6-00155d0a6d26/2_0f25e8a6-

877a-e711-80d6-00155d0a6d26_11_10613.pdf 

 

 .204-209: עמ' 149העשור הראשון. הרפואה  –(. תוכנית מדדי האיכות בשירותי בריאות כללית 2010כהן א' וחב' )

 

 .387-391: עמ' 149מושכל חוסך זמן. הרפואה חיפוש  –(. מאגרי מידע מבוססי ראיות 2010נצר ד' וחב' )

 

 , הוצ' רמות, תל אביב.: ניהול סיכונים ברפואה(2004) שני ט', קפלן ע' )עורכים(-פייגין מ', חלמיש

 

 (. הקורבן השני: לרפא את המרפא. ענבל. 2016צוקרמן ש' )
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